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A Câmara Municipal de 
Chipiona apresentou cerca 
de 900 contentores de 
carga lateral fabricados por 
CONTENUR, que estreia o 
serviço da UTE FCC-Althenia, 
no passado mês de março...

CONTENUR está a evoluir a sua estratégia para torná-la 
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comprometer a capacidade das gerações futuras.
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A participação de CONTENUR, em 
Abu Dabi, reafirma o interesse da 
companhia nos Emirados, e por isso 
expôs os produtos mais importantes 
como o modelo de contentor de 
carga lateral de 3200 litros, ou a 
nova solução para a recolha bilateral 
que foi lançada para o mercado 
recentemente (2Side System®).

3 . Informação

CONTENUR participou pela 
primeira vez neste grande 
evento sectorial em que, 
segundo os dados da
organização, visitaram 
mais que 32.000 pessoas 
de 170 países.

CONTENUR, protagonista destacada em 
ECOWASTE 2018

A feira comemorou-se em Abu Dabi 
de 15 a 18 de janeiro. Em paralelo a 
este grande encontro especializado 
comemora-se o International Water 
Summit (IWS) e o World Future Energy 
Summit (WFES), que reuniu na cidade 
nestes dias às principais administrações 
do país, bem como empresas e 
organismos internacionais com peso 
nestes sectores que operam na zona.

CONTENUR teve uma presença 
destacada neste grande evento 
especializado. Alberto Tuñón 
Villafañe, Export Manager de 
CONTENUR, participou ativamente 
no desenvolvimento com uma palestra 
sobre “Inovação e Smart Elements’’, 
enquanto recolhia em nome da 
companhia o prémio à participação 
da empresa na Feira. “Este evento é a 
chave para contactar com os nossos 
parceiros do sector e planear posteriores 
reuniões de seguimento com eles”, 
afirma o representante da companhia.

15, 16, 17 e 18 de janeiro 
Abu Dabi

Stand de CONTENUR em ECOWASTE 2018

Vista lateral do stand de 
CONTENUR em ECOWASTE 2018



4 . Informação

CONTENUR, apresentou as suas 
novidades em IFAT 2018 na cidade 
de Munique na Alemanha, num 
stand que recebeu a visita de mais 
de 50 empresas diferentes, tanto 
alemãs como de outros países.

CONTENUR, expôs os produtos 
mais importantes da empresa como 
o novo modelo de contentor de 
Carga Lateral modelo 2200F com 
fechadura eletrónica e o novo contentor 
carga Bilateral 2Side System®.

IFAT em cifras

Mais de 141.000 visitantes especialistas 
de mais de 160 países chegaram 
a Munique entre 14 e 18 de maio 
de 2018 (2016: 136.885 visitantes). 
Sobretudo, isso significa um aumento 
da internacionalidade IFAT. O maior 
crescimento veio de (nesta ordem): 
Japão, Rússia, Austrália, China e 
Eslovénia. No total, 3.305 expositores 
de 58 países apresentaram os seus 
produtos e inovações para a florescente 
indústria do meio ambiente.

O Dr. Johannes F. Kirchhoff, Presidente 
do Conselho Assessores de IFAT e 
Diretor Gerente do Grupo KIRCHHOFF, 
chegou a uma conclusão positiva: “IFAT 
2018 é outro exemplo impressionante de 
uma excelente plataforma para empresas 
de eliminação de resíduos municipais e 
privados, bem como para água, esgoto, 
indústria de resíduos e matérias-primas”.

A próxima edição de IFAT terá lugar em 
Munique de 4 a 8 de maio de 2020.

Nova participação CONTENUR na IFAT 2018

Stand de CONTENUR em IFAT 2018

CONTENUR, aposta por soluções tecnologicamente inovadoras

CONTENUR trabalha 
para a Economia 
Circular

Informações sobre o  
lançamento da nova marca 
em páginas 18-19.



5 . Informação

de 130 mancomunidades provenientes de   
diferentes partes do país gaulês (Bordeaux 
Métropole, Grand Lyon, Marseille Métropole, 
SICTOM Sud Allier, SIRTOM de Brives...).

Simpliciti e Forez Bennes 
Environnement, dois 
aliados de primeira

Simpliciti, anteriormente Sabatier 
Géolocalisation, é líder em França na 
edição e comercialização de software 
destinado a dar resposta à problemática 
ambiental, enquanto Forez Bennes 
Environnement, distribuidor do grupo 
italiano Farid Industrie, posiciona-se como 
líder Europeu na fabricação de contentores 
para resíduos domésticos, especializados 
em soluções de recolha robotizada.

Com a ajuda de CONTENUR e Forez 
Bennes Environnement, Simpliciti deseja 
incorporar de maneira progressiva a 
inteligência artificial em diferentes etapas 
do processo de recolha de resíduos.

Maxime Girard, Diretor Comercial 
CONTENUR França, afirma que “a nossa 
missão consiste em generalizar a recolha 
robotizada de contentores de grande volume 
(2.200, 2.400 e 3.200 litros) que já está 
presente noutros países. As mancomunidade 
francesas otimizarão assim os seus gastos 
e podem oferecer uma melhor qualidade 
do serviço aos cidadãos graças aos  
contentores conectados. Além disso, este 
sistema é mais limpo, mais produtivo e mais 
seguro para o operário que encontra-se 

dentro do veículo. E tudo sem ter que 
modificar as vias públicas. É um sistema 
inovador quanto à integração urbana’’.

Um programa muito completo 
 
À tarde apresentaram seis workshops 
de demonstração que serviram para 
pôr em prática as soluções que haviam 
exposto ao longo da manhã. Os 
convidados puderam ver por si mesmos, 
a simulação de recolha de resíduos e 
a eficiência deste novo sistema.

Repercussão nacional 
 
Este inovador procedimento promete 30% 
de poupança nos custos de recolha graças 
à robotização e à informatização, longe do 
sistema tradicional com os três operadores 
habituais, ao mesmo tempo que oferece 
mais segurança para as profissões com mais 
riscos de acidentes em França. “A nossa 
função consiste em garantir que o sistema de 
informação e de gestão integrado em cada 
veículo seja eficaz’’ destaca Thibaud Dallara, 
responsável de Marketing de Simpliciti.

Uma recolha 
de resíduos 
reinventada 
por Simpliciti, 
CONTENUR
e Forez 
Bennes 
Environnement

Demonstração do sistema de recolha dos contentores de carga lateral CONTENUR

No passado dia 5 de Abril teve 
lugar em Paris, a I Convenção de 
Meio Ambiente para sensibilizar os 
municípios e operadores privados sobre 
a recolha responsável de resíduos.

Simpliciti, Contenur e Forez Bennes 
Environnement idealizaram um 
método de recolha automatizada, 
mais limpo, seguro e produtivo. O 
objetivo desta convenção foi a de 
mostrar a eficácia deste novo método 
de recolha usando numerosos 
workshops de demonstração, que 
contaram com a participação de mais 



6 . Informação

CONTENUR executou um completo 
replaneamento da página web com 
o objetivo de oferecer um espaço 
mais prático, útil, e, sobretudo, 
mais informativo. 
 
Esta versão inclui numerosas novidades 
e aprimoramentos que se resumem em:

Design orientado 100% para o 
utilizador: Reforça-se o uso de 
ícones e ilustrações, e oferece uma 
nova disposição da informação 
em algumas secções, e facilita 
o acesso aos conteúdos mais 
relevantes usando atalhos. 

Melhoria na navegação: Foi 
aprimorado o uso na construção 
evoluindo e simplificando os acessos 
às secções habituais, agora com 
mais informação, permitindo uma 
navegação muito mais intuitiva e fácil.

Novos conteúdos: Reforça-se a criação 
de conteúdo de valor através do uso de 
vídeos e material para download que 
facilita a compreensão dos produtos 
e serviços que oferece a empresa.

Novas tecnologias: Incorporam 
elementos que permitem visualizar

 

os produtos tal como são, com 
grande profusão de detalhes e um 
uso muito mais simples. Além disso, 
trabalhou-se no conceito “Mobile first”, 
que permitirá fornecer informações aos 
utilizadores adaptada completamente 
para o dispositivo que estejam a 
usar para aceder à página.

Focada nas necessidades reais dos 
utilizadores: Todas as novidades são o 
resultado de uma profunda investigação 
prévia, que permitiu à CONTENUR cobrir 
as necessidades reais dos clientes.

CONTENUR reforça a sua 
presença online com a sua 
nova página da web

CONTENUR 
apresenta em 
TECMA
o projeto 
CIRCLE®
 
No passado mês de junho entre os dias 13,14 e 15 comemorou-se em 
Madrid a Feira Internacional de Urbanismo e Meio Ambiente TECMA, que 
englobava o FÓRUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, FSMS 
2018. Segundo fontes da organização, este ano houve cerca de 10.900 
participantes, dos quais 6% foram de origem estrangeira chegados de 51 
países diferentes. Isso significa que o grande mostra da sustentabilidade 
ambiental em Espanha cresceu 4,7% em relação à última edição em 2016.

CONTENUR no seu firme compromisso 
com o emio-ambiente apresentou a sua 
nova marca CIRCLE® na feira TECMA 
2018.

O conceito de stand apresentado pela 
CONTENUR foi montado sobre três 
eixos: economia circular, sustentabilidade 
e inovação. O stand de 210 m2  

destacou-se pelo seu design inovador e a 
apresentação dos produtos estratégicos 
para a companhia, como o novo 

modelo de contentor de carga lateral 
modelo 2200 com fechadura EMZ que 
permite a emissão de dados de maneira 
programada e automática através de 
sistema GPRS e o novo contentor de 
carga bilateral 2Side System® com 
limitador de volume.

Na zona de exposição instalaram-se 
elementos eletrónicos e digitais para ter 
um melhor acesso à informação relativa 
dos produtos e sistemas expostos.

CONTENUR também quis apostar num 
stand que permitisse relacionar-se de 
forma mais direta com os visitantes, 
para isso foi criada uma “área social’’, 
que permitiu o networking e tornou-se 
um dos pontos de visita e paragem 
obrigatória para todos os clientes.

Participação CONTENUR em TECMA 2018



7 . Espanha

Contentores
CONTENUR
para as 
experiências 
piloto de 
Saragoça na 
recolha de 
orgânico              

“A importância de ir reduzindo nos 
nossos lares a geração de resíduos, 

sobretudo plásticos, passa por
avançar para outras maneiras de 

consumir’’

A Câmara Municipal da capital aragonesa 
desenvolverá dois projetos de recolha 
de resíduos orgânicos, um usando o 
quinto contentor com o modelo C2200F 
de CONTENUR para matéria orgânica 
com fechadura, e outro porta a porta.

O Presidente da Câmara de Saragoça, 
Pedro Santisteve, e o conselheiro dos 
Serviços Públicos, Alberto Cubero, deram 
a conhecer no passado dia 3 de maio, 
o quinto contentor que servirá para a 
recolha seletiva de matéria orgânica, 
assim como as datas de início dos dois 
testes piloto que serão desenvolvidos na 
capital aragonesa ao longo de 2018.

O Presidente da Câmara de Saragoça 
sublinhou o fato de que este projeto 
foi uma “seletiva é um dever cívico, 
em que todas as vizinhas e vizinhos 
devem comprometer-se, para colocar 

o nosso granito de areia na proteção 
do ambiente’’, indicou o vereador.

Pela sua parte, Alberto Cubero assinalou 
que “para cumprir com o objetivo de 
redução de resíduos que marca a 
regulamentação Europeia, a separação 
da matéria orgânica para a sua posterior 
compostagem e aproveitamento é 
a chave’’. Não obstante, insistiu na 
“importância de ir reduzindo nos nossos 
lares a geração de resíduos, sobretudo 
plásticos, e isso passa por avançar 
para outras maneiras de consumir com 
maior protagonismo do produto fresco 
e a granel e menos da embalagem”.

Experiência Piloto

A prova piloto de recolha seletiva através 
do sistema de quinto contentor com 
chave, que consiste em adicionar um 
contentor mais específico para matéria 
orgânica, será realizada no bairro do 
Actur. A prova piloto incluirá umas 50.000 
pessoas. A frequência de recolha será 
diária e a adesão das famílias voluntária.

 

Experiência Piloto em Saragoça
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CONTENUR começou por fornecer 
contentores em El Puerto de Santa Maria.

O novo contrato inclui a renovação de 
mais de 230 papeleiras e cerca de 1.000 
contendores da marca CONTENUR. 
Em concreto 702 contentores de 3.200 
litros de capacidade para carga lateral; 
355 contentores de 2.400 litros de 
capacidade; 100 contentores de 240 
litros para carga traseira e 39 contentores 
de 1.100 litros. Nos próximos meses 
serão instalados em conjunto com 
todos estes contentores um total de 204 
papeleiras de 50 litros de polietileno; 4 
papeleiras de 50 litros de aço inoxidável; 

7 papeleiras de 80 litros de polietileno e 4 
papeleiras para as deposições caninas.

José Luis Bueno, vereador da área do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
da Câmara municipal de El Puerto de 
Santa Maria, destacou que além de toda 
esta renovação de mobiliário urbano “o 
serviço colocará à atenção o uso das 
novas tecnologias que facilitam o controlo 
e o seguimento dos trabalhos de limpeza 
e recolha de resíduos em tempo real, 
abrindo também canais de comunicação 
com vizinhos e vizinhas e agentes sociais 
envolvidos no bom funcionamento deste 
importante serviço à cidadania”.

O novo contrato tem como objetivo 
fundamental que “qualquer espaço 
urbano de uso público, tanto artérias 
estradais como ruas pedonais, praças 
e bairros, ofereçam um nível ideal de 
limpeza que ajude a melhorar a imagem 
da cidade’’ afirmam os responsáveis do 
Serviço Municipal de Limpeza de ruas e 
Recolha de Resíduos da cidade gaditana.

Renovação de 
contentores e 
papeleiras em
El Puerto de 
Santa María

Contentores de 3.200 L e papeleiras Milenium 80 
L instaladas em El Puerto de Santa Maria
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Novos 
contentores de 
carga lateral 
em Jaén 

Jaén contou com CONTENUR para 
a substituição dos seus contentores, 
em particular foram adquiridos os 
contentores de carga lateral de 3.200 
litros de capacidade, que têm um 
tamanho maior, o que implica triplicar 
a capacidade de recolha de resíduos.

Além disso, todos os contentores são 
acionados com pedal que facilita às 
pessoas idosas e com mobilidade 
reduzida o depósito dos resíduos. 

Por outro lado, a Câmara municipal 
e CONTENUR iniciaram um serviço 
específico de colocação e retirada 
diária de contentores a fim de eliminar 
a recolha manual de sacos na zona 
de ruas estreitas da cidade.

Os contentores de carga lateral da 
CONTENUR são fabricados com energia 
100% renovável, pelo que são mais 
sustentáveis e reduzem o impacto 
ambiental. 

CONTENUR começa o fornecimento 
de contentores no município de Sestao
O município de Sestao atribui a CONTENUR a contentorização 
das suas ruas com mais de 600 contentores repartidos entre cinco 
fracções: lixo, embalagens leves, papel e cartão, vidro e orgânico.

O município aposta na facilidade de uso para os seus cidadãos, 
aportando aos novos contentores acessórios que os tornam acessíveis 
a qualquer pessoa, seja qual for a sua idade ou condição física.

Os contentores de fracção orgânica serão acondicionados com fechadura 
eletrónica por cartão, limitando e personalizando o acesso ao contentor. 
O fornecimento dos contentores começou no passado mês de junho.

Contentor de carga lateral para RSU, modelo 
F, 3.200 litros instalados em Jaén.

Contentores de carga lateral modelo F 
no porto de Sestao (Espanha)



Apresentação e 
entrega
de novos 
contentores 
em Chipiona 
(Cádis)

UTE FCC-Althenia e a Câmara municipal 
de Chipiona escolheram os contentores 
de carga lateral da CONTENUR para 
a implantação do novo sistema de 
recolha que substituirá o de carga 
traseira já existente. “Quando todo o 
novo equipamento estiver colocado, se 
procederá à retirada dos antigos’’, assim 
o comunicou o delegado de Limpeza de 
ruas e Recolha de lixo, Rafael Naval, que 
assinalou que estes novos contentores 
têm uma capacidade de 3.200 e 2.200

centímetros cúbicos e, devido à sua 
eficiência, “vão supor uma melhoria 
na qualidade de vida dos cidadãos 
e na imagem da localidade’’.

Por outro lado, o delegado fez um apelo 
para que os cidadãos e cidadãs sejam 
conscientes do esforço realizado pela 
administração e se envolvam fazendo 
um uso responsável dos serviços, já 
que de outro modo não será possível 
atingir a melhoria que se pretende.

Os novos contentores são totalmente 
acessíveis para qualquer pessoa, seja 
qual for a sua idade ou condições 
físicas. São de fácil abertura, o 
contentor de menos capacidade, 2.200 
litros está equipado com alavanca 
para pessoas com cadeira de rodas 
e o de maior volume, 3.200 litros 
com pedal de abertura da tampa.

A renovação do serviço de recolha 
de resíduos e dos contentores será 
acompanhada de uma “uma importante 
campanha de conscientização que 
começará nos centros educativos’’, 
apontou a Presidente da Cãmara. 

No início do mês de março, a Câmara municipal de Chipiona apresentou cerca de 
30 veículos e quase 900 contentores de carga lateral fabricados pela CONTENUR, 
que estreia o serviço da UTE FCC-Althenia. No ato, que foi celebrado no parque 
Poeta Miguel Hernández, a Presidente da Câmara Municipal, Isabel Jurado, 
sublinhou que ‘’o Governo municipal cumpriu o seu compromisso de incorporar 
este equipamento, mas sem a implicação dos cidadãos não será possível atingir a 
melhoria que se pretende’’. Durante o segundo trimestre do ano a cidade gaditana 
Chipiona começou a colocar na rua os novos contentores de CONTENUR.

10 . Espanha

“Os novos contentores de 
carga lateral devido à sua 
eficiência vão supor uma
melhoria na qualidade de 
vida dos cidadãos e na 
imagem da localidade’’
 
explicava Rafael Naval, Delegado de 
Limpeza de ruas e Recolha de lixo.

Contentor de 2.200 litros, modelo assimétrico 
instalado na porta de Chipiona (Cádis)

Contentores de carga lateral instalados em
Chipiona (Cádis)



11 . França

A Mancomunidade de l’Ouest Rhodanien (COR), 
situada no sudeste da França, conta desde 
o passado mês de março com contentores 
de carga lateral da marca CONTENUR 
para levar a recolha de resíduos a todos 
os municípios que formam a parceria.

A equipa comercial CONTENUR em França 
levou a cabo uma exaustiva identificação de
todos os circuitos de recolha existentes na 
zona e definiu, com a ajuda das autarquias,
a localização dos novos pontos de recolha.

Os volumes solicitados pelo cliente foram de 2.200 
litros e 3.200 litros, tanto no modelo simétrico como 
no assimétrico. Os contentores foram fornecidos 
completamente personalizados conforme as 
exigências da Mancomunidade, são tipificados com 
numeração, faixas refletoras dianteiras e traseiras, 
adesivo de proibido estacionar e personalizado no 
corpo usando adesivos que incluem as instruções 
de classificação do resíduo a depositar.

Novos contentores 
de carga lateral na
Mancomunidade  
de l’Ouest 
Rhodanien (COR)

Evolução nos últimos anos do sistema de reciclagem na Mancomunidade de l’Ouest  
Rhodanien (COR)

Nos últimos quatro anos, a Mancomunidade de l’Ouest Rhodanien (COR) evoluiu 
para um sistema de recolha mais eficiente e ambientalmente mais responsável, por 
isso o sistema de carga lateral é aquele que melhor se adapta a essa mudança, 
pois permite reagrupar os pontos de recolha, economizar tempo da recolha e 
reduzir o número de veículos nas rotas, o que se traduz na redução dos níveis de 
emissões de CO2 e o impacto da pegada de carbono que a atividade possa gerar.

Contentores de carga lateral instalados na Mancomunidade de l’Ouest Rhodanien (COR)



CONTENUR recebeu a adjudicação do 
concurso do Município de Karlsruhe. 
A cidade esta localizada no sudoeste 
da Alemanha, é a capital da região de 
Baden, e tem uma população aproximada 
de trezentos mil habitantes.

Após ter fornecido os contentores de 
duas e quatro rodas no ano passado, 
CONTENUR Deutschland voltou a ganhar 
o concurso público para o fornecimento 
de contentores com capacidades de 80, 
120, 240 e 1.100 litros, para distribuir 
entre as principais zonas do município.

Os contentores escolhidos foram os 
modelos padrão, exceto o contentor de 
1.100 litros de tampa curva, que tem como 
acessório uma sobrecapa, que permite 
limitar o volume do resíduo a depositar.

A duração do contrato é de dois anos, com 
opção de extensão de mais dois anos.

CONTENUR 
Deutschland 
ganha o 
concurso do 
município de 
Karlsruhe

Novo fornecimento de contentores para a 
Mancomunidade Les Sabres d’Olonne

No passado mês de abril, CONTENUR 
recebeu a adjudicação para o 
fornecimento e distribuição de 
contentores de quatro rodas de 
posicionamento na Mancomunidade 
Les Sabres d’Olonne, situada na 
região da Vendée. No final do verão, 
a mancomunidade formada por 
mais de 24 mil residências, contará 
com contentores da carga traseira 
da marca CONTENUR destinados 
à recolha seletiva de resíduos.

Com a aquisição deste novo 
contrato público, a CONTENUR 
reforça a sua presença comercial 
na região oeste de França.

Alemanha

12 . França

Vista do Palácio de Karlsruhe na Alemanha

Vista aérea de Sabres-d’Olonne (França)



O governo de Singapura está a levar a 
cabo uma prova piloto com contentores 
de carga lateral, para a qual escolheu o 
modelo de 2200 litros da CONTENUR. 
Uma vez concluída a prova piloto durante 
a primeira metade do ano 2018, e depois 
de analisar a sua viabilidade, o governo 
autorizará todas as empresas de gestão 
de resíduos do país a usar este sistema 
para a recolha dos resíduos recicláveis.

A prova piloto está a ser levada a cabo no 
distrito de Ang Mo Kio, situado no centro 
da cidade. O governo local optou pelo 
sistema de carga lateral para enfrentar os 
desafios de sustentabilidade que a gestão 
de resíduos está a gerar no país asiático, 
pelo que se prevê que em poucos anos 
se torne o sistema mais comum para a 
recolha de resíduos sólidos em Singapura.

O feedback recebido após uns 
meses é muito positivo, o que 
poderia ajudar a implantar mais 
unidades num futuro próximo.

13 . Ásia

Primeiras unidades de carga lateral 
instaladas em Singapura

Contentor de 2.200 L de capacidade, Modelo F, instalado em Singapura

Demonstração do sistema de recolha de carga lateral em Singapura

Mais de 220.000 
unidades de carga 

lateral vendidas 
desde 2002

EMPRESA LÍDER



CONTENUR consegue o primeiro 
fornecimento de contentores de 
carga traseira para a Índia.

A República da Índia é um país soberano 
localizado no sul da Ásia, com mais de 
1.240 milhões de habitantes, é a segunda 
nação mais povoada do mundo. A Índia 
é uma república federal composta por 
29 estados e 7 territórios, constituindo a 
maior democracia parlamentar do mundo 
em termos cidadãos com direito a voto, 
bem como o sexto PIB nominal mundial.

A empresa distribuidora que forneceu os contentores para RSUS selecionou os 
contentores de carga traseira de 120, 240, 360, 660 e 1.100 litros de capacidade, 
e irá fornecê-los nas principais áreas urbanas da cidade de Bombaim, bem como 
no resto cidades do estado de Maharashtra e nos estados de Guyarat e Goa.

14 . Ásia

Avvio 
dell’attività 
commerciale di 
CONTENUR
in India

PT Groen realiza o primeiro piloto de 
contentorização na Indonésia com contentores 
enterrados de CONTENUR
CONTENUR juntamente com a 
empresa PT Groen Indonésia, trabalha 
no primeiro piloto de contentorização 
soterrada do país. O projeto piloto 
consiste em dois sistemas enterrados 
SCT3 que serão instalados no centro 
da cidade de Surabaya na Indonésia.

A duração do projeto será de um ano, e 
após a sua viabilidade, serão instalados

mais unidades do próximo ano. 
Surabaya é a cidade da Indonésia 
com mais conscientização na 
gestão de resíduos, pelo que 
procura ser pioneira em sistemas 
contentorização e gestão de resíduos.

Esta é a principal razão por 
que optaram pelos contentores 
enterrados, além de melhorar o 

aspeto da zona central da cidade.

Os sistemas SCT da CONTENUR 
caracterizam-se pela sua alta resistência 
e o seu baixo custo de manutenção, 
tendo sido concebidos para o uso 
em ambientes agressivos com uma 
vida média de mais de 15 anos.

Sistema de carga  
traseira

contentores enterrados

Responsáveis PT Groen no stand de CONTENUR em Ifat 2018
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CONTENUR iniciou a sua atividade comercial 
nas Filipinas com o fornecimento de contentores 
de resíduos. Trata-se de outro passo mais na 
estratégia de crescimento na região, que conta 
com uma delegação na zona e já desempenha 
atividade comercial na Singapura, Malásia, Indonésia, 
Hong Kong, Taiwan, Mianmar e Vietname.

A República das Filipinas é um país insular situado 
no Sudeste Asiático, entre o Mar da China Meridional 
e o Oceano Pacífico. O arquipélago é formado por 
7.107 ilhas, sendo as principais Luzón, Bisayas e 
Mindanao, tem uma população total de 102 milhões de 
habitantes, e é décimo segundo país mais povoado do 
mundo. Está catalogado como um país recentemente 
industrializado e a sua economia experimentou um 
crescimento constante nas últimas décadas.

Os contentores selecionados de maneira inicial têm 
uma capacidade de 120, 240 e 660 litros, e serão 
distribuídos nos distritos centrais da capital, Manila. 
Mais adiante, será o mesmo em outras regiões do país.

CONTENUR começa a sua atividade 
comercial nas Filipinas

Vista da cidade de Manila (Filipinas).



16 . Reino Unido

A empresa Finchpalm Environmental, 
especializada em recolha e eliminação 
de resíduos na área de Londres e 
arredores, apostou na CONTENUR 
para realizar o primeiro pedido de 
contentores da companhia.
 
Após debate com a CONTENUR, qual era o 
tipo de contentor que melhor se adaptava às 
suas necessidades, Finchpalm Environmental 
escolheu o contentor de carga traseira de 
quatro rodas com capacidade de 660 litros, 
em cor verde e termo impresso no corpo, 
com o logótipo da companhia em cor branca. 
O primeiro pedido foi fornecido durante 
o mês de maio. Espera-se um segundo 
fornecimento a partir do segundo semestre 
do ano para continuar a substituir as unidades 
existentesnos locais dos seus clientes.

Finchpalm citou “a qualidade do produto, 
as relações com o gerente de zona, a 
qualidade dos serviços prestados e as 
recomendações de empresas semelhantes 
na sua área’’, como as razões principais 
para escolher a CONTENUR UK Ltd 
como o seu fornecedor de confiança.

CONTENUR UK apoia a APSE 
na sua primeira participação 
num evento do mercado da 
recolha soterrada de resíduos 
no Reino Unido

CONTENUR
UK consegue 
o primeiro 
fornecimento 
de contentores 
para Finchpalm 
Environmental
em Watford 
(Hertfordshire)

Na passada sexta-feira, 30 
representantes de entidades públicas 
de todo o Reino Unido (incluindo um 
representante do Departamento de 
Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos 
Rurais) acorreram a Cambridge para 
obter mais informação sobre as 
vantagens da recolha soterrada de 
resíduos e para ver em funcionamento 
a elevação hidráulica e por grua de 
unidades soterradas de CONTENUR.

Durante os últimos 2 anos, APSE 
realizou uma investigação muito ampla 
sobre como os sistemas enterrados 
e as inovações tecnológicas, como 
os sensores de nível de enchimento, 
podem ajudar as autoridades a 
melhorar a eficácia  e a eficiência 
dos serviços de recolha de resíduos 
tanto domésticos como comerciais.

Paddy Knowles, da APSE, afirmou 
que “como primeiro evento, não 
poderia ter corrido melhor’’ e que 
“todos os comentários e reações 
foram muito positivos’’.

CONTENUR UK é um fornecedor de 
produtos para a recolha soterrada de 
resíduos autorizado pelo Governo do 
ambiente metropolitano de Cambridge 
e trabalhou estreitamente com as 
autoridades e com o promotor 
Countryside para instalar dois novos 
pontos de reciclagem na cidade.

Convidados e representantes durante a demonstração do sistema de contentorização soterrada



17 . República Checa e Europa do Leste

CONTENUR continua a reforçar a sua presença 
comercial na Ucrânia com a distribuição de 
um novo fornecimento de contentores para a 
cidade de Dnipropetrovsk, situada a leste do 
país. O modelo escolhido foi o mesmo que 
forneceu para a cidade portuária de Mariupol, 
no final do ano passado. O contentor de 
carga traseira de 1.100 litros de capacidade, 
modelo padrão, de cor verde e com pedal 
de abertura da tampa, será distribuído entre 
as principais zonas urbanas desta cidade.

CONTENUR prepara o primeiro fornecimento 
de contentores para o Cazaquistão. A empresa 
local encarregada da recolha de resíduos 
na cidade de Karaganda, situada na área 
metropolitana de Astana, capital do país, 
realizou o primeiro pedido de contentores de 
duas e quatro rodas de modelo padrão. A 
maior parte do fornecimento foi enviado pelo 
centro de produção de Getafe (Madrid) situado 
a mais sete mil km de distância da cidade.

Bom início de ano para 
CONTENUR na República 
Checa

CONTENUR
continua a 
reforçar a sua 
posição como 
líder na Ucrânia

CONTENUR República Checa continua 
com o seu desenvolvimento comercial 
e continua a aumentar, de maneira 
considerável, o portfólio de clientes neste 
primeiro semestre do ano. 
 
Além disso, conseguiu-se o fornecimento 
de um novo contrato para a cidade de 
Ostrava, a terceira mais importante do 
país. O cliente checo OZO Ostrava é 
uma das maiores empresas municipais 
de serviços do país e escolheu os 
contentores de duas rodas de 180 
litros de capacidade de cor verde.

Por outro lado, incorporou uma 
assistente comercial na filial para 
dar apoio a uma rede comercial e 
atender às demandas do mercado.

CONTENUR
inicia a sua 
atividade 
comercial no 
Cazaquistão

Contentores CONTENUR nas Minas de Ostrava (República Checa)
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CONTENUR trabalha para a Economia Circular

O que é CIRCLE®?

CIRCLE® é o conceito que aglutina e define a 
estratégia, posicionamento, forma de
agir, obrigações e desenvolvimento em matéria 
de sustentabilidade ambiental de CONTENUR.

É a maneira em que CONTENUR 
posiciona-se perante as demandas atuais 
no conceito Economia Circular, Reciclagem, 
Desenvolvimento e todos aqueles elementos 
que fazem referência às recomendações 
da Comissão Europeia em temas e ações 
concretas no que respeita à sustentabilidade 
ambiental e à reciclagem de plásticos.

CONTENUR está evoluindo a sua estratégia para torná-la mais sustentável, procurando um 
desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras.

Com este objetivo nasce a marca CIRCLE®, um projeto que integra os processos de fabricação da 
empresa num modelo de economia circular.

A companhia, quer continuar a liderar a transformação do seu mercado, através da oferta de produtos 
sustentáveis, com o menor impacto ambiental possível e que possam garantir aos seus clientes 100% 

Ciclo de vida. Abordagem global do impacto

100%
Economia 
Circular ECODESIGN = Projetar produtos a fim de obter uma redução do 

impacto ambiental desde a sua fabricação até ao final de seu ciclo 
de vida

 
Matérias
primas

Processo de 
Produção
Processos 
Auxiliares

Destino fim 
de ciclo de 
vida

Utilização do 
produto



CONTENUR trabalha para a Economia Circular Quais as bases de CIRCLE®?

19 . Novidades

Produto: Em 2025, 60% do material para a fabricação 
dos contentores virá de materiais reciclados.

Design: Certificação dos padrões de Eco-design de 
produtos, segundo UNE-EN ISO 14006 em 2019.

Meio-ambiente: Implementar as recomendações do programa Operation 
Clean Sweep (OCS) para reduzir a descarga de impurezas no meio-
ambiente. Se certificará a conformidade com este programa em 2019.

Aumento na eficiência dos recursos Certificação dos padrões de 
gestão energética segundo UNE-EN ISO 50001 em 2019.

Compromissos CIRCLE® a 
curto e médio prazo 

A Comissão Europeia lançou recentemente, 
em janeiro de 2018, a estratégia Europeia 
para plásticos numa economia circular.

Como resposta a esta estratégia, a CONTENUR, 
decidiu elaborar e assinar um compromisso 
voluntário que formaliza em três grandes eixos:

Redução pegada de 
carbono

Energia 100%  
renovável na  
fábrica Getafe 
desde 2016

Reciclado

Uso de materiais  
reciclados

Eco-design

Consumo, utilização, 
reutilização

Dar uma 
segunda vida 
aos produtos

Compromisso de retirar 
e reciclar no final da 
vida do produto
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Sistema de tampa dupla para 
contentores de carga traseira
CONTENUR concebeu um novo sistema de tampa dupla para contentores de carga 
traseira de duas rodas que facilita ao utilizador o depósito dos resíduos. A tampa 
dupla permite que os utilizadores acedam ao contentor tanto pela parte frontal como 
traseira, sendo mais simples o depósito neste.

Dispõe de uma maneta de fecho que permite que o contentor permaneça sempre 
fechado. O design inclui um exclusivo sistema de insonorização usando molas que 
reduz a pegada sonora.

Este novo acessório está disponível para contentores de 180 e 240 litros.
 

CONTENUR apresenta o novo 
modelo de fechadura eletrónica 
para o controlo do utilizador do 
fabricante alemão EMZ. Este 
modelo de fechadura permite a 
emissão de dados de maneira 
programada e automática através 
de sistema GPRS, desta forma 
não é necessário aproximar-se 
do contentor para a descarga 
as informações dos registos 

regenerado pelo uso que serão 
armazenandos no contentor.

CONTENUR escolheu o fabricante 
alemão pela sua confiabilidade e 
experiência do mercado. Este novo 
acessório está disponível para 
contentores de carga lateral e carga 
bilateral.

CONTENUR desenvolveu o limitador de volume para os contentores de carga 
bilateral com capacidade de 2.000 e 3.600 litros de capacidade.
Este acessório limita o tamanho do resíduo a depositar.

O limitador de volume é sempre acompanhado de fechadura eletrónica por meio 
de cartão, permitindo ter um registo dos utilizadores que usam o contentor, a 
frequência de uso e a quantidade de resíduo que gera cada utilizador.

Fechadura de EMZ para 
contentores de carga lateral e 
carga bilateral

Fechadura eletrónica EMZ 
Permite a emissão de dados de 
maneira programada e automática.

Contentor de carga bilateral 2.000 
litros com limitador de volume

Limitador de volume para 
contentores de carga bilateral



21 . Nombre de la secciónServiços

Manutenção de áreas infantis

CONTENUR continuará a gerir os serviços de 
manutenção de contentorização na cidade de 
Vigo

CONTENUR, líder em soluções 
abrangentes de contentorização 
de resíduos, é a adjudicatária do 
contrato de manutenção e limpeza 
de contentores fracção resíduos, 
contentores enterrados, sanecan e 
papeleiras, incluindo o esvaziamento 
destas na cidade de Vigo.

A duração deste novo contrato 
será de dois anos, dando relevo 
assim ao anterior serviço que a 
CONTENUR prestou nesta cidade 
durante os últimos 16 anos.

O cumprimento da oferta adjudicada 
exigirá a renovação de mais da

a metade da frota e implica a 
incorporação de carrinhas elétricas 
de última geração e camiões 
lavacontentores impulsionados por 
GNV que integralmente contarão 
com sistemas de controlo GPS.

Mesmo assim, há que destacar que 
CONTENUR manterá 100% do seu 
modelo especializado, melhorará em 
alguns casos as frequências de limpeza 
em relação a serviços anteriores e 
oferecerá inovações tecnológicas aos 
contentores existentes na cidade com 
a instalação de TAGs que permitirão 
identificar o parque de recipientes.

 

CONTENUR reafirma a sua posição 
de liderança no mercado, não apenas 
na fabricação de produtos, mas 
também na prestação de serviços 
associados, aumentando assim o 
número de cidades que conferiram a 
manutenção destes serviços ao grupo.

CONTENUR resultou adjudicatária 
dos contratos relativos à prestação de 
serviços de inspeção e manutenção 
das áreas de jogos infantis nas cidades 

de Sestao, Getxo e San Sebastián. 
Os contratos de manutenção Sestao 
e Getxo abrangem 25 e 45 parques 
infantis respetivamente. Ambos 
os contratos com uma duração 
de 2 anos mais 2 prorrogáveis.

No caso San Sebastián, além da 
manutenção, ocorrerá o serviço de 
inspeção, referido na Norma UNE 
EN 1176-7:2008, e que consiste em 
realizar inspeções visuais, funcionais 

e principais, bem como a limpeza 
de áreas e jogos, manutenção 
preventiva e manutenção corretiva.

A totalidade das instalações a 
inspecionar é 152 parques, com 
uma duração do contrato de 1 
ano prorrogável por mais um.

Serviço de manutenção de papeleiras em Vigo (Pontevedra).

Trabalhos de adequação e manutenção de parques infantis em Sestao e San Sebastián



22 . Serviços

CONTENUR termina a melhoria de 26 
áreas infantis e um espaço ‘street workout’ 
em Toledo
A Vereador de Obras e Serviços Públicos 
Ambientais da Câmara municipal de 
Toledo, Noelia de la Cruz, conheceu 
recentemente o resultado da melhoria e 
renovação de duas áreas infantis e um 
novo espaço ‘street workout’ no parque 
de El Crucero no bairro de San Antón.

De la Cruz recordou que estas ações, 
que atingiram um total de 27 parques 
e áreas infantis dos bairros do Polígono 
e Buenavista, “têm caractere de 
continuidade com as realizadas já 
no ano passado, já que a melhoria 
e a renovação das áreas infantis 
da cidade está entre as principais 
reclamações no Consistório’’.

 

No bairro de Buenavista, CONTENUR 
realizou a adequação dos espaços de 
recreio dos parques da Bélgica, Nara, 
Los Choupos, Aquisgrán, Atenas, a 
praça dos Vecinos e El Crucero. 

Neste último parque, CONTENUR 
realizou a renovação de duas áreas 
a fim de adequar os espaços à nova 
regulamentação de segurança para 
parques infantis, que especificam as 
medidas de segurança exigidas para 
a fabricação, instalação, inspeção 
e manutenção dessas áreas.

Por outro lado, o espaço ‘street 
workout’ incluído dentro do parque 
de El Crucero, e que é destinado à 
prática de exercício urbano dentro

dessa modalidade desportiva que 
surgiu em Brooklyn, também será 
mantido por CONTENUR.

A renovação e melhoria de parques e 
áreas infantis responde ao plano de 
investimentos anunciado pela Presidente 
da Câmara Municipal de Toledo, 
Milagros Tolón, no passado mês de 
setembro com o objetivo de tornar a 
vida muito mais fácil para os cidadãos.

Renovação e melhoria realizada por CONTENUR em parques e áreas infantis de Toledo



23 . RRHH

Juntou-se à CONTENUR Polónia como 
Assistente Comercial para o mercado 
da Europa de Leste e Alemanha. Edyta 
é licenciada em Estudos Germânicos e 
conta com uma ampla experiência como 
Assistente de Direção.

Jared Arroyo 
Alejandro 
Lópezuazo Arturo Alonso

Santiago 
Pérez Alonso

Maria del Mar  
Cerrillo Valverde

Ana Ruíz León
Técnico de Marketing 

Técnico de ITEngenheiro de Processos

Edyta Zgłobica 
Assistente comercial

Gerente de Área  
Zona Centro

Técnico I+D

Bernadeta Kieszek
Assistente comercial

Assistente de controller

Incorporou à CONTENUR como Gerente 
de Área da zona centro de Espanha. Arturo 
é engenheiro de Montes da Universidade 
Politécnica de Madrid. Conta com uma 
longa experiência como gerente comercial, 
onde desempenhou trabalhos como a 
gestão da carteira de clientes, realização de 
ofertas e relatórios comerciais e responsável 
de vendas.

Juntou-se ao grupo CONTENUR 
como Técnico no Departamento de 
Desenvolvimento. Santiago é engenheiro 
de Design Industrial e Desenvolvimento 
de Produto da Universidade Politécnica 
de Madrid e conta com um mestrado em 
Engenharia em Design Industrial.

Juntou-se ao Grupo CONTENUR como 
Assistente de Controller. Maria del Mar 
é licenciada em economia e conta com 
um mestrado nessa especialidade pela 
Universidade Complutense de Madrid.
Parte da sua experiência profissional foi 
desenvolvida em empresas localizadas 
no estrangeiro e grandes multinacionais.

Juntou-se à CONTENUR como Técnico 
de IT. Jared é Engenheiro Industrial da 
Universidade de Málaga. Trabalhou em 
diferentes empresas como consultor 
de bancos de dados na nuvem. Na 
CONTENUR vai desempenhar as 
funções de melhoria e manutenção de 
CRM e dar apoio ao suporte técnico dos 
utilizadores.

Juntou-se à CONTENUR como 
Engenheiro de Processos. Alexandre é 
Engenheiro Industrial da Universidade 
de Valhadolide. Conta com mais de 
12 anos de experiência em diversos 
sectores industriais, como o aeronáutico 
ou o metalúrgico de alumínio.

Juntou-se ao grupo CONTENUR 
como Assistente Comercial na Polónia. 
Bernadeta tem estudos como assistente 
de direção e marketing. Possui 
experiência como supervisora de clientes 
e marketing.

Juntou-se à CONTENUR como Técnica 
de Marketing e Comunicação. Ana 
é Graduada em Jornalismo e possui 
um MBA na direção de comunicação 
e Marketing Digital. Trabalhou em 
multinacionais do sector resíduos, água 
e energia.

Novas inclusões

Kelsie Greatorex 
Assistente comercial

Juntou-se ao Grupo CONTENUR como 
assistente comercial da região Sul e 
centro de UK. Kelsie conta com dois 
anos de experiência na área comercial, 
atenção e consultoria aos clientes.
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Maria del Carmen 
Calderón Márquez

Sebastián  
Sandoval Duque

Krystel Taupin 

Responsável de qualidade

Técnico I+D

Gerente Comercial

Associou-se ao grupo CONTENUR como 
Engenheiro de design industrial no Departamento de 
Desenvolvimento. É Engenheiro de Design Industrial 
e Desenvolvimento de Produtos da Universidade 
Politécnica de Madrid e conta com um mestrado em 
Ilustração Digital da Escola de Desenho Profissional. 
Desenvolveu a sua carreira profissional como criativo 
e designer gráfico onde desempenhou tarefas como 
ilustrador 2D e engenheiro em vários projetos de 
publicidade e imagem.

Associou-se a CONTENUR França como Gerente 
comercial para a região de Paris. Krystel é diplomada 
linguística, também conta com um MBA Executivo 
da Escola Internacional de Negócios EPSCI-ESSEC. 
Trabalhou como executiva de contas para esta zona 
durante mais de 20 anos no grupo francês Plastic 
Omnium.

Juntou-se à CONTENUR como Responsável de 
Qualidade na área de enterrados. É Licenciada em 
Ciências Ambientais pela Universidade de Córdoba 
e conta com mais de cinco anos de experiência em 
posições semelhantes onde foi desempenhando 
tarefas como manutenção do sistema de qualidade, 
reclamações de clientes e fornecedores e controle 
de subempreitadas

Novas inclusões

Martina Nedbalova

Claire Lavin

Katarzyna Otfinowska 

Assistente comercial  
República Checa e Eslováquia

Assistente comercial 
CONTENUR UK

Assistente de Logística

Foi incorporado ao Grupo CONTENUR como 
assistente comercial para o mercado da Eslováquia 
e República Checa. Martina tem estudos em 
comércio internacional e conta com mais de dez 
anos de experiência na área comercial.

Associou-se à CONTENUR como Assistente 
Comercial para o mercado inglês. Claire é licenciada 
em Ciências Políticas e Idiomas Europeus e conta 
com mais de 25 anos de experiência em atenção ao 
cliente e exportação.

Juntou-se a CONTENUR Polónia como 
assistente logística. Possui estudos na 
distribuição e logística comercial. Conta 
com mais de 3 anos de experiência onde 
desempenhou tarefas como receção de 
entrega de materiais e acessórios, preparação 
de ordens de produção e supervisão da correta 
implementação de pedidos.



www.contenur.pt 
Estrada de Vale de Mulatas, lote 
17- Armazem nº 2
Setubal 2910-737 - Portugal


